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ZÁPISNICA 

Z 8. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KVETOSLAVOVE V ROKU 2022, 

KONANÉHO DŇA 10. 08. 2022 O 18:00 HODINE 

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU OBCE KVETOSLAVOV 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

poslanci OZ:    Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

neprítomní:   Csaplár, Kaššová, Novotná - ospravedlnení  

 

1. Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov 

zápisnice. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2022 o určení výšky finančných prostriedkov              

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

4. Zmluva s obchodnou spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 

Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel verejnej kanalizácie.  

5. Prenájom časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 

82A, Bratislava na umiestnenie samoobslužného automatu slúžiaceho na vydávanie 

zásielok.  

6. Nákup čerpadiel a rozvádzačov pre verejnú kanalizáciu. 

7. Úprava rozpočtu č. 2 obce Kvetoslavov na rok 2022. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 
 

K bodu č. 1  - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „ OZ“) obce Kvetoslavov  otvoril a viedol 

zástupca starosta obce Peter Varsányi  ( ďalej len „ zástupca starostu obce „ ), ktorý na začiatku 

privítal prítomných a skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a je schopné rokovať, nakoľko je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Prítomných oboznámil s návrhom programu a určil 

zapisovateľa a navrhol overovateľov zápisnice: 

 

zapisovateľ: Valéria Saková  

overovatelia zápisnice: Peter Reisz, Branislav Horváth 

 

 

                                                              Uznesenie č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje program rokovania a overovateľov 

zápisnice. 

 

hlasovanie 

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:   0       

                                                                                                        Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 
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K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesení. 

 

198/2016 zámer zapojiť sa do výzvy MH SR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 

škôl – trvá 

162/2018 proces obstarávania nového územného plánu obce Kvetoslavov – trvá 

5/2019 prevod pozemkov od SPF – trvá 

13/2019 zmluva o budúcej kúpnej zmluvy pod cyklotrasou – trvá 

43/2019 vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o prevode uličného osvetlenia Lesoparku- 

trvá 

44/2019 získanie pozemkov z SPF pre obec – trvá 

59/2019 zámena častí katastrálnych území s obcou Hviezdoslavov – trvá 

79/2021 – nákup nádob na kuchynský odpad – trvá.  

17/2022 – zabezpečenie zábradlia na Seneckej ulici trvá 

 

                   

                                                        Uznesenie č. 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove berie na vedomie stav plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí. 

 

hlasovanie:  

prítomní:  Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa:  0                                                                                                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

K bodu č. 3: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a 

žiaka školského zariadenia. 

 

 

Zástupca starostu obce informoval prítomných o návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

3/ 2022  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

 

K zverejnenému návrhu neboli  doručené pripomienky.  

Uznesenie č. 41/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie                   

č. 3/ 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia. 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                    

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 
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....................................................................................................................................................... 

           

K bodu č. 4: Zmluva s obchodnou spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., 

Kalinčiakova 27, Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel 

verejnej kanalizácie.  

 

Zástupca starostu obce informoval o návrh zmluvy s obchodnou spoločnosťou LK 

Pumpservice Bratislava s.r.o., ktorá bude pre obec ako vlastníka a prevádzkovateľa verejnej 

kanalizácie v obci  zabezpečovať pravidelné preventívne servisné prehliadky a štandardné 

servisné prehliadky a opravy zariadení určených obcou,  vrátane obstarávania zariadení 

a dodávky náhradných dielov pre opravy zariadení na čerpadlách.  

Uznesenie č. 42/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove, schvaľuje  uzavretie zmluvy s obchodnou 

spoločnosťou LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., IČO 31395830, Kalinčiakova 27, 

Bratislava o vykonávaní servisných prehliadok a opráv  čerpadiel verejnej kanalizácie  

a žiada starostu obce, aby zmluvu uzavrel. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                     

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

...................................................................................................................................................... 

 

K bodu č. 5: Zámer prenajať časti pozemkov obchodnej spoločnosti Packeta Slovakia 

s.r.o., Kopčianska 82A, Bratislava na umiestnenie Z – Boxov. 

 

Zástupca starostu obce  informoval o ponuke spoločnosti  PACKETA Slovakia, s.r.o. 

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 43 136 999               

v obci Kvetoslavov  vybudovať a prevádzkovať samoobslužné výdajne a podacie miesta.  

Cieľom je možnosť doručovania balíkov cez ich boxy a to 24 hodín , 7 dní v týždni.  

Ide o poštovú službu vo verejnom záujme pre občanov a návštevníkov obce.  

V prípade záujmu  je potrebné, aby Obecné  zastupiteľstvo v Kvetoslavove schválilo -   

prenájom časti pozemkov, na ktorých budú tieto boxy  umiestnené  v počte 2 ks. Pozemky sa 

nachádzajú na Topoľovej a Železničnej ulici. Nájomné je vo výške 1,- Eur/rok.  

Prenájom časti pozemkov sa bude posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Zámer sa týka prenájmu časti pozemku - parcely registra „ E “ parcelné č. 119,  druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 2 m2 a parcely registra „ C „ parc. č. 436/ 4, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, katastrálne územie Kvetoslavov, ktorých 
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vlastníctvo je zapísané v katastri nehnuteľností vedenom OÚ DS, katastrálnym odborom          

na LV č. 758 a 347. Vlastníkom je obec Kvetoslavov.  

Zámer bude zverejnený na webovom sídle obce  a na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.  

                                                     Uznesenie č. 43/ 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  s c h v a ľ u j e   v súlade s Čl. 5 bod 3  Zásad 

hospodárenia s majetkom obce Kvetoslavov,  zámer  prenajať z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa, časť pozemku - parcely registra „ E “, parc. č. 119, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere  2 m2 a časť pozemku – parcely regitstra „ C „  parc. č. 436/ 4, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2 m2,  za nájomné vo výške                

1,00 € / rok,  na dobu neurčitú, nájomcovi  Packeta Slovakia s.r.o., IČO 48 136 999, 

Kopčianska 82A, Bratislava – m. č. Petržalka.  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že ide o službu vo verejnom záujme pre obyvateľov, ako aj návštevníkov 

obce Kvetoslavov, ktorú bude možné využívať 24 hodín denne, 7 dní  v týždni. 

hlasovanie:  

prítomní:   Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0                  

                                                                                                      Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

K bodu 6: Nákup čerpadiel a rozvádzačov pre verejnú kanalizáciu. 

Zástupca starostu obce oboznámil  prítomných s potrebou nákupu čerpadiel do prečerpávacích 

staníc verejnej kanalizácie v obci, ktorá je vo vlastníctve a správe obce.  Ide o 7 kusov  

kalových čerpadiel, 6 ks riadiacich jednotiek, 4 ks ponorných tlakových snímačov, 4 ks 

plavákových spínačov, 3 ks elektrorozvádzačov  v celkovej cene  36 500,00 € bez DPH. 

S osadením čerpadiel a príslušenstva súvisia stavebné a montážne práce v predpokladanom 

objeme 13 500 € bez  DPH. Práce sú nevyhnutné z dôvodu, že sa nevymieňa starý kus 

čerpadla (  resp. príslušenstva) za nový kus, ale v rámci modernizácie technologického 

zariadenia je potrebné vykonať také stavebné a montážne práce, aby sa  dosiahla plná 

kompatibilita a funkčnosť pôvodných a nových komponentov prečerpávacích  staníc. Zároveň 

zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie hydraulických výkonov čerpacích staníc. 

Uznesenie č.44/ 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove schvaľuje nákup 7 kusov  kalových čerpadiel, 6 ks 

riadiacich jednotiek, 4 ks ponorných tlakových snímačov, 4 ks plavákových spínačov,              

3 ks elektrorozvádzačov  v celkovej cene  36 500,00 € bez DPH  a realizáciu ich montáže, 

spojenú so stavebnými prácami na prečerpávacích staniciach v predpokladanej výške 

13 500,- €  bez DPH a  žiada starostu tento nákup a práce zabezpečiť. 

hlasovanie:  Boháček,  Horváth,  Reisz, Varsányi 

za: 4 

proti: 0 
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zdržal sa: 0                      

                                                                                                       Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 7 - Úprava rozpočtu č. 2 obce Kvetoslavov na rok 2022. 

 

 

Hlavná kontrolórka obce  oboznámila prítomných s návrhom na úpravu rozpočtu č. 2 obce 

Kvetoslavov na rok 2022.    

V súlade s § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov sa vykonáva úprava rozpočtu č. 2 obce Kvetoslavov na rok 2022 

rozpočtovým opatrením. Zmeny v navrhovanej úprave rozpočtu obce Kvetoslavov sa týkajú 

bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií.  

Uznesenie č. 45/ 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvetoslavove  schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Kvetoslavov 

na rok 2022. 

hlasovanie:  

prítomní: Boháček, Horváth,  Reisz, Varsányi   

za:  4 

proti:  0 

zdržal sa: 0                   

                                                                                                                                                                                                            

Uznesenie bolo schválené. 

....................................................................................................................................................... 

 

 8, 9 – Rôzne, Diskusia  

Poslanec Reisz sa opýtal, či sa dá zreprodukovať priebeh stretnutia s Jozefom Viskupičom 

o možnosti zriadenia základnej školy 

Zástupca starostu Varsányi povedal, že je zriadená partnerská rada, ktorá by z programu 

obnovy mohla pomôcť s realizáciou školy. 

Poslanec Horváth sa informoval o riešení dopravnej situácie na ceste 2. triedy, ktorá patrí 

kraju. 

Zástupca starostu Varsányi povedal, že sú dva varianty obchvatu obce, najreálnejšia sa javí 

cez kruhový objazd vo Štvrtku na Ostrove, ďalej o riešení dopravnej situácie v obci pri 

obchode, a to realizáciou  kruhového objazdu, alebo osadením semaforov. 

Poslanec Reisz sa informoval, či sa niekto z účastníkov stavebného konania cyklotrasy 

neodvolal v rámci termínu. 

Poslanec Horváth sa informoval, či je niečo nové ohľadne uzatvorenia prevádzky pošty v obci 

na konci augusta. 
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zapísala:  Valéria Saková  

 

overovatelia: Peter Reisz 

                      Branislav Horváth 

 

 

 


